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Vähä-Kurjen torpan

Muistoja entisaikain joulunvietosta.
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sanomatJoulu
Wanha rakas joulu, tervetuloa taloon

V
anha joulu 
oli vaati-
m a t o n t a 

rauhan aikaa, oljet 
pehmentävät askelten 
ääniä ja kynttilät 
lepattavat hiljaa. 

Kaikki tuoksuu tal-
velle ja nuoskalumelle 
j o u l u s i i v o u k s e n 
jäljiltä. Joulunalusaika 
oli valon aikaa 
pimeyden keskellä, 
kynttilöitä poltettiin 

joka taloudessa ja 
leivinuunit pysyivät 
kuumina myöhään 
yöhön. Jouluyönä ei 
laskeutunut rauha 
aivan koko tupaan, 
sillä jonkun oli 

vahdittava tulta. Illal-
la sytytetyn kynttilän 
tuli palaa läpi yön. 

Aaton odotuksen 
täyttivät lasten leikit 
pehmeillä oljilla. 
Usein leikit olivat voi-
man tai tarkkuuden 
koetuksia. Pihalle 
aattoaamuna nos-
tettiin joululyhde. 
Lyhteellä on joulua 
pidemmät perinteet. 
Vanha kansa kertoo, 
että lyhteellä haluttiin 
muistaa keskitalven 
sydämessäkin metsän 

eläimiä, jotta kukaan 
ei jäisi juhlapäivänä 
lahjatta tai yksin. 

Oljet pehmittivät 
lattiaa ja pitivät pak-
kasöiden koleuden 
kauempana. Ne 
levitettiin usein jo 
hyvissä ajoin ja ne 
muistuttivat tulevasta 
levon ja rauhan het-
kestä. Aikoinaan oli 
tapana nukkua niiden 
päällä, jotta vainajat 
pääsisivät nukku-
maan pehmeisiin, 
kuohkeisiin lakanoi-

hin. Vainajille oli 
aattoiltana tapana 
jättää myös syötävää 
odottamaan pöydälle. 
Tapa joka on jatkunut 
tähän päivään asti 
ikiaikaista, punanut-
tuista vierasta varten. 

Parahimmat joulu-
vieraamme! Kiitokset 
käynnistänne, saa-
nemme  toivottaa, 
hyvää joulua jokai-
seen tupaan. j

puurojuhlista 
pikkujouluihin

1
890-luvulta alka-
en ensimmäistä 
adventtia on sa-

tunnaisesti kutsuttu 
myös pikkujouluksi. 
Ensimmäinen ad-
ventti aloitti katoli-
laisissa maissa jou-
lun ajan paaston, 
mutta muualla se on 
ollut joulukauden 
aloitus. Nykyään 
pikkujoulukausi on 
riehakasta ilonpitoa 
perhepiirin ulko-
puolella. Koska jou-
luna on tapana py-
sytellä perhepiirissä, 
joten tuttavien ja ys-

tävien tapaamiset oli 
syytä hoitaa alta pois 
enne pyhiä. 

Pikkujoulut ovat 
tulleet osaksi suo-
malaista perinnettä 
kansakoulun kuusi-
juhlista. Koulujen to-
verikunnat aloittivat 
pian puurojuhlape-
rinteen, viettääkseen 
keskenään omaa 
syyskauden päätös-
tään. Pian tapa levisi 
ihmisten halutessa 
tavata tuttavansa 
vielä ennen jouluksi 
kotiseuduille palaa-
mista. j

T
ulevaan tal-
veen ja jou-
luun alettiin 

valmistautua jo syk-
syllä. Syksyn saa-
puessa valmistettiin 
joulujuustot kypsy-
mään, sillä talven 
koitettua ei maitoa 
enää ollut saatavilla. 
Pimenevissä illoissa 
kävivät myös malt-
turit lämmittämässä 
saunat lämpimiksi. 
Maltaiden teko oli 
hidasta ja kylän nuo-
ret kävivät toisinaan 
samalla löylyissä aina 
siinä talossa jossa 
mallassauna oli läm-
piämässä.

Saunoissa valmis-
tuivat myös himme-
lit, joiden olkia läm-
miteltiin taipuisiksi. 
Niiden valmistus oli 
joulunalusajan aska-
reita, erityisesti ty-
töillä. Kylän nuoret 
miehetkin liittyivät 
mukaan ja himme-
leiden valmistustal-

koot olivat osa nuo-
rison seurustelua, 
tapa tavata toisiaan 
vapaasti ilman val-
vontaa.

Miesten kuului 
huolehtia tuvan vie-
raanvaraisuudesta. 
Tupakkia piti hakata 
varastoon kunnol-
la. Tarjolla tuli olla 
vieraille vähintään 
tupakkaa ja sahtia. 
Illalla valmistettiin 
paistoa varten mak-
karat, tavallisimpia 
veri- ja kryynimak-
karat. Sahdin val-
mistuksessakaan ei 
säästelty ja joulun 
kunniaksi sakka vie-
tiin joulunvälipäivi-
nä herkuksi sioille ja 

karjalle.
Aatonaatto oli 

varattu viimeiseen 
siivoukseen, joka 
aloitettiin lattioiden 
pesulla. Usein myös 
seinät pestiin orsiin 
asti. Jakohirsi han-
gattiin puhtaaksi 
sannalla ja kuumal-
la vedellä. Samoin 
tehtiin myös päreor-
sille. Peräseinän lu-
sikkahäkki, muurin 
sukkaorsi, pöydät 
ja penkit sekä muu 
talon kalusto kuu-
rattiin myös. Vällyt 
vietiin pihalle, tyynyt 
ja alusvaatteet asetet-
tiin tuulettumaan ja 
oljet laitettiin kuistil-
le hakemaan talven 

raikkautta itseensä.
Pesun jälkeen naiset 
kaulasivat vaatteet 
juhlakuntoon ja mie-
het asettelivat päreitä 
niin, ettei välikattoa 
enää näkynyt. 

Ruokia piti valmis-
taa runsaasti, että ne 
riittivät joulunpyhi-
en yli. Ryynipuurot 
ja käristys paistuivat, 
joulujuustot ja lootat 
valmistuivat, pan-
nukakkukin pääsi 
lämpiämään. Köy-
hemmissä taloissa 
valmistui naurispuu-
roa ja naurislohkoja, 
jonka voimalla lapset 
passitettiin kiertele-
mään ja pyytämään 
jouluapua. j

Jouluvalmisteluja
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K
yntt i löi l lä 
on juhla-
menoissa ja 

erityisesti keskital-
ven juhlissa mittavat 
perinteet. Antiikin 
Roomassa kynttilät 
paloivat yöt läpeen-
sä Saturnalian, eli 
satokauden päätös-
juhlissa. Kynttilä-
meressä kylpevät 
kaupungit eivät kui-
tenkaan kirkkoisiä 
miellyttäneet, paavin 
kerrotaan sanoneen 
”Pitäkööt pakanat 
kynttilöitä, koska 
muuta valoa heillä ei 
ole”.

Kynttilän lepattava 

ydin kuitenkin voitti 
kirkkoisät ja kansan 
puolelleen. Suomes-
sakin talonpojilla oli 
tapana viedä joulu-
kirkkoon kynttilöi-
tä lahjaksi. Liekkiä 
pidettiin elämän ja 
kuolemattomuuden 
symbolina. Meillä 
joulukyntt i löiden 
tali otettiin talteen 
sy ys teuras tu ks en 
yhteydessä. Vanhan 
kansan tapana oli 
jättää jouluna kynt-
tilät palamaan yöksi 
navettaankin. Nii-
den uskottiin tuovan 
valollaan suojaa ja 
siunausta myös eläi-

mille.
Kyntt i läperinne 

ikkunoilla on peräi-
sin kaukaisilta ajoil-
ta. Kynttilöillä muis-
tettiin aikoinaan 
Ruotsin kuningasta 
merkkipäivinä ja sit-
temmin toisen naa-
purimme keisaria. 
Sortovuosina kynt-
tilöistä muodostui 
hiljaisen kapinan ele, 
Runebergin päivänä 
tahdottiin kynttilöil-
lä osoittaa suoma-
laisuutta. Kaduilla 
kierteli kylän poikia 
kynttiläpartiossa, va-
roittamassa avotulen 
pitäjiä mikäli venä-

Joka ikkunalla kaksi kynttilää...
läismielisiä kaduilla 
näkyi. Runebergin 
päivän perintees-
tä jääkäriliike otti 
omakseen kynttilät. 
Niillä merkattiin tur-
valliseksi määriteltyä 
taloa, paikkaa jossa 
voisi majoittua mat-
koillaan. 

Itsenäisyyspäivän 
perinne kahdesta 
kynttilästä jatkui 
myös jouluun. Kynt-
tilöiden määrää ei ole 
määritelty missään, 
mutta kaksi on jäänyt 
elämään. Monesti 
kerrotaan kynttilöi-
den kuvastavan kotia 
ja isänmaata. Perin-

n e 
on kuitenkin 
arkisempi, Suomessa 
ikkunat olivat kaksi-
osaisia ja pariton lu-
kumäärä olisi näyttä-
nyt toispuoleiselta ja 
neljä olisi ollut vain 
aivan turhaa tuhla-
usta. Sinivalkoisuus 

kynt-
tilöissä, niin joulu-
na kuin itsenäisyys-
päivänä, on tullut 
mukaan vasta aivan 
viime vuosikymme-
ninä. j

Sota-ajan jouluS
uomessa on 
joulua vietet-
ty useita ker-

toja sodan varjossa. 
Vuosina 1939–1944 
joulua vietettiin kor-
suissa, ampumahau-
doissa ja evakossa. 
Sota leimasi myös 
joulunviettoa koti-
rintamalla. Kaikki 
kaipasivat läheisiään 
ja elettiin säännöste-
lykautta.

Joulurauhaa ei 
rintamalla tunnettu. 
Miehet tekivät rin-
tamalla puhdetöinä 
joululahjoja erityi-

sesti asemasodan 
aikana. Korsuissa 
lahjat tehtiin pääosin 
puusta ja lentokone-
alumiinista, tulokse-
na oli muun muassa 
tuhkakuppeja ja lam-
punjalkoja.

Jouluksi korsujen 
pöydille nostettiin 
paperista tehtyjä 
koristeita ja kyntti-
lät paloivat. Pieniä 
kuusiakin haettiin 
juoksuhautojen suo-
jiin. Jouluateriaksi 
pyrittiin laittamaan 
jotakin parempaa. 
Rusinasoppa ja veh-

näpulla ja viinikin 
kuuluivat kattauk-
seen. Paketteja py-
rittiin toimittamaan 
mahdollisuuksien 
mukaan rintamalle 
niille, joita läheiset 
olivat muistaneet. 

Kotir intamajär-
jestöt valmistivat 
vapaaehtoisvoimin 
Tuntemattoman so-
tilaan paketteja myös 
niille, joita ei jouluna 
muuten olisi muis-
tettu. Paketista löy-
tyi yleensä lämpimiä 
vaatteita, kirjoja ja 
lehtiä, karamelleja ja 

muita herkkuja sekä 
tupakkaa. Odote-
tuimpia lahjoja olivat 
kuitenkin nuorilta 
neidoilta saadut pa-
ketit ja sotilaiden toi-
veena olikin aloittaa 
ensin kirjeenvaihto 
heidän kanssa, toi-
voen yhteydenpidon 
syvenevän myöhem-
min.

Varsinkin lasten 
vuoksi joulua py-
rittiin viettämään 
kotirintamalla pe-

rinteisine ruokineen, 
vaikka kaikesta oli 
pulaa. Juhlan val-
mistamiseksi nähtiin 
paljon vaivaa. Soke-
ria ja voita säästettiin 
joulunaikaa varten 
mahdollisuuksien 
mukaan. Makeissa 
leivonnaisissa käy-
tettiinkin usein sii-
rappia, jota keitettiin 
sokerijuurikkaasta

L a a t i k k o r u u a t 
olivat pula-aikana 
keskeisessä osassa. 

Lanttulaatikkoon oli 
hyvin raaka-aineita, 
sillä lanttu kesti sota-
talvien paukkupak-
kasia paremmin kuin 
peruna. Vaikka oli 
pulaa haloista, laa-
tikko sai ensin olla 
hetken uunissa, jon-
ka jälkeen se siirret-
tiin jatkokypsymään 
heinällä vuorattuun 
laatikkoon ilmatii-
viin kannen alle. j

Enkelikellot

P
ienet kynt-
tilät lepatta-
vat talviyös-

sä, kevyesti pyörivät 
tinaiset enkelit lentä-
vät rauhallisesti kat-

keamatonta kehää. 
Helisevät tiut ovat 
kuuluneet jouluun jo 
reilun sadan vuoden 
ajan. Ensimmäisten 
kellojen ominaisuu-

det ovat ennallaan. 
Kynttilöiden lämpö 
pyörittää pientä sii-
piratasta, johon kiin-
nitetyt enkelihahmot 
tanssivat rattaan mu-
kana. Leijuvat enkelit 
soittavat liikkuessaan 
pieniä kelloja. 

Jo ensimmäinen 
malli oli koottava ja 
mahtui pieneenkin 
tilaan joulujen vä-
lissä. Monissa var-
haisissa malleissa 
oli mukana myös 
seimiasetelma, joka 
mahdollisti kellon 

pitämisen myös pöy-
täkoristeena. 

Toiseen maail-
mansotaan asti kaik-
ki enkelikellot val-
mistettiin Saksassa. 
Kolmannen valta-
kunnan yritys omia 
Eurooppa katkaisi 
kuitenkin niin vien-
nin kuin kotimaisen 
kysynnän. Enkelikel-
lojen valmistus siir-
tyi pääosin Ruotsiin. 
Osien määrää karsit-
tiin, yksityiskohdat 
yksinkertaistuivat 
ja messinki vakiin-

tui päämateriaalik-
si. Kotimaassamme 
pöytämallisia enkeli-
kelloja on valmistet-
tu vuodesta 1955. j
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Jouluna pöydät 
notkuvat herkuista
A

atto on 
ruokajuhla, 
jossa pöy-

dät notkuvat joulun 
herkkuja. Vanhan 
perinteen mukaan 
jouluna kuuluikin 
syödä ylenpalttises-
ti, jotta seuraavan 
vuoden sadosta tulisi 
runsas.  Kinkku pais-
tuu läpi yön, antaen 
pehmeän arominsa 
huoneisiin ja joulu-
puuro on taivaltanut 
aattopöytään sata-
vuotisen matkan. 
Katoliselta ajalta jou-
lupöydässä on säily-
nyt joulunajan paas-
toruoka, lipeäkala.

Laatikot eivät 
olleet arkiruokaa. 
1800-luvulla lant-
tu- ja perunalaatikot 
saapuivat pöytiin, 
porkkanalaat ikon 
seuratessa hieman 

myöhemmin. Rosolli 
on peräisin Lounais-
Suomen säätyläisten 
keskuudesta. Siellä 
ruokalajia valmistet-
tiin jo 1700-luvulla 
sillistä, perunoista ja 
sipuleista. 

Makeita herkkuja 
ei pöytään nostettu. 
Leivonnaiset ja jäl-
kiruuat laskeutuivat 
tavallisen kansan pa-
riin melko myöhään. 
Kartanoiden pulliin 
leivottiin makua 
antamaan kallista, 
itämailta tuotua sah-
ramia  1820-luvulta 
alkaen. Säätyläispii-
reihin leivonnaiset 
levisivät vasta vuosi-
sadan loppupuolella. 

Joulupuuro on ol-
lut Suomessa kaura- 
tai ohraryynipuuroa. 
Kallista riisiä käytet-
tiin vain juhlaruo-

kana. Koulujen to-
verikunnat aloittivat 
kuusijuhlien ilmesty-
misen jälkeen puuro-
juhlaperinteen, viet-
tääkseen keskenään 
omaa syyskauden 
päätöstään. Ajan saa-
tossa puuro unohtui 
adventin juhlinnassa 
ja ihmiset kokoon-
tuivat tuttaviensa 
kanssa viettämään 
puurotonta pikku-
joulua.

Juomiksi pöytään 
katettiin olutta tai 
sahtia, jota juotiin 
ikään ja sukupuoleen 
katsomatta. j

M
u i s s a 
pohjois-
m a i s s a 

joulupöytä pysynyt 
hyvin samana tu-
hansia vuosia. Vii-
kinkiaikaan syötiin 
puuroa ja lipeäkalaa, 
juotiin jouluolutta ja 
pöytiä koristi varta 
vasten teurastettu 
porsas omena suus-
saan. Omenat siir-
tyivät myöhemmin 
kuusten oksille, mut-
ta sika pysyi joulu-
pöydän keskellä. 

Kristinuskon myö-
tä vanhat perinteet 
eivät kadonneet, 
ruuan tuli antaa olla 
pöydässä läpi päivän. 
Erityisesti joulupäi-
vän vastaisena yönä 
tuli ruoka jättää yök-
sikin pöydälle, koska 
silloin edesmenneet 

palasivat takaisin 
herkuttelemaan yh-
teisestä pöydästä. 
Näille haluttiin teh-
dä tervetullut olo ja 
esille jätetty ruoka 
sekä varta vasten si-
jattu sänky odottivat 
läheisten vierailuja 
tuona maagisena, 
vanhana vuoden 
vaihteen, aikana.

Kristinuskon suu-
rin mukanaan tuo-
ma muutos oli jou-
lua edeltävä paasto, 

joka teki keskitalven 
juhlaan valmistau-
tumisesta hillitym-
pää. Paaston avulla 
ihmisten toivottiin 
elävän säästeliäästi 
ja valmistautuvan 
jouluun henkisesti. 
Pidättyväisyydellä he 
osaisivat iloita jou-
lusta enemmän. 

Paaston aika oli 
Lucian päivästä (13.
joulukuuta) ensim-
mäiseen joulupäi-
vään saakka. Lihaa ei 

J o u l u p ö y d ä n  t a k a a
saanut syödä ja tuo-
retta kalaa oli vaike-
aa saada, joten syö-
tiin lipeäkalaa. Myös 
kapakala oli käypää 
ateriointiin, mutta 
senkään saatavuus 
ei ollut aina taattua. 
Kapakalalla kun pys-
tyttiin papeille mak-
samaan alkutalven 
kirkollisverot ja joita 
papisto vastaavasti 
sai myydä paastojen 
aikaan seurakunta-
laisilleen. j

Joulukirkkoon
J

oulukirkol la 
on pitkä pe-
rinne. Varhain 

jouluaamuna kirkot 
täyttyivät ihmisis-
tä, matkaa tehtiin 
pitäjien kaukaisim-
mistakin kolkista. 
Kynttilämeressä kyl-
peneet kirkot olivat 
tupaten täynnä. Kir-
kon menoja järjestet-
tiin jouluisin usein 
kahdet, muutaman 
tunnin välein. Joulu-
na ei tehty töitä, mut-
ta tuotantoeläimistä 
oli tietenkin huoleh-
dittava, joten ensim-
mäinen kirkonmeno 
ajoitettiin heti eläin-
ten ruokkimisen 
jälkeen, jotta joulun 
viettoon ja rauhoit-
tumiseen päästäisiin 
niin varhain kuin 
mahdollista. Joulu-
kirkot vetivät paa-
nukattojensa alle 
koko kylän, samalla 

päästiin tuttaville ja 
naapureille toivotta-
maan hyvät joulut ja 
vaihtamaan kuulu-
misia. Palkollisille oli 
varattu tilaa parven 
alta ja lehtereiltä, kun 
kylä tilalliset pääsivät 
paremmille paikoille.

Ei ollut tavatonta, 
että aikuiset valvoivat 
aaton ja joulupäivän 
välisen yön läpeen-
sä. Joulukirkkoon 
matkattiin aikaisin ja 
hevoset varustettiin 
kelloin kilisemään. 
Kirkossa monella oli 
valvotun yön jälkeen 
vaikeuksia pysyä he-
reillä. Kirkkoihin oli-
kin joulun kunniaksi 
järjestetty unilukka-
ri, jolla oli kädessä 
kuusinen tanko. Sillä 
koputettiin joka pen-
kin kohdalla, missä 
unilukkari nuokku-
van näki. Jos koputus 
ei auttanut tuli tan-
gosta tuuppaus käsi-
varteen. Myös koleh-
tikukkaron varressa 
oli pieni tiuku, jolla 
tiukutettiin korvaan, 
että väki heräisi ko-
lehtia antamaan, jos 
halusi antaa.

Jouluna hautaus-
maat kylpevät kynt-
tilöiden meressä ja 
haudoille lasketaan 

havuja tuomaan elä-
mää lumen keskel-
le. Perheen vainajia 
muistetaan joulu-
aattona sytyttämällä 
haudoille kynttilöitä 
iltahämärissä. Tapa 
yleistyi Suomessa so-
dan jälkeen 1950-lu-
vulla. Vainajien kun-
nioitus ja muistelu 
olivat kuuluneet jou-
luun vasta hetken, 
vaikka juhla jota pe-
rinteisesti vietettiin 
perhepiirissä, autta-
mattomasti toi mie-
leen vastikään pois-
menneet läheiset. 

Vainajien muista-
misen tavat ovat lä-
hellä sotien jälkeen 
yleistynyttä pyhäin-
miestenpäivää. Kum-
matkin pyhät juonta-
vat juurensa monien 
muiden syysperintei-
den kanssa, kekristä. 
Vainajien muistami-
sen tavat, ikivihreät 
havut ja elävät liekit 
yön pimeydessä, 
ovat kaikki ikuiselta 
tuntuvia tapoja, joi-
ta on harjoitettu jo 
varhaisten sadonkor-
juujuhlien jälkeen, 
silloin kun muistel-
laan heitä ketkä eivät 
ole sitä enää viettä-
mässä. j

Lucian päivä

L
ucian päivää 
vietetään  13. 
joulukuuta. 

Ru o t s i - Su o m e s s a 
se oli virallinen lu-
kioiden ja koulujen 
päättäjäispäivä vuo-
den 1724 koulujär-

jestyksen voi-
maan tulosta 

lähtien. Valonpäivää 
juhlittiin kouluissa 
ja kirkoissa, ja se oli 
myös katolisella ajal-
la joulupaaston al-
kamispäivä. Paaston 
vuoksi usein oli tapa-
na syödä seitsemän 

sortin aamupalaa
Adventtien välissä 

ohjelmaan kuuluu 
Lucia-kulkue vuosit-
taisine Lucia-neidon 
valitsemisineen. En-
simmäinen Lucia-
kilpailu julkaistiin 
tukholmalaisessa päi-
välehdessä vuonna 

1930. Kilpailu herätti 
ihmisissä joulun kai-
puun ja Lucia nou-
si suureksi ilmiöksi 
länsinaapurissamme. 
Suosittu perinne ran-

tautui lahden yli ran-
nikolle melko nope-
asti ja hämäläisetkin 
valitsivat Lucia-nei-
toja jo ennen sotia. j

t 3 t



Joulukuussa 2019, Janakkala

Joulukuusi

E
nnen oli ta-
pana juhlistaa 
k e s k i t a l v e a 

ikivihreillä, jotka 
symboloivat elämää 
satokausien välissä. 
Ensimmäinen mai-
ninta joulukuusesta 
löytyy vuodelta 1514. 
Tallinnassa ja Riikas-
sa kerrotaan naimat-
tomien saksalaisten 
kauppiaiden killan 
jäsenillä olleen tapa-
na joulun kunniaksi, 
juotuaan kunnolla, 
pystyttää kaksi kuus-
ta, koristaa ne pape-
riruusuilla ja tanssia 
niiden ympärillä läpi 

yön. Sitten kuuset 
poltettiin. 

Joulupuut levisivät 
saksalaisiin koteihin 
1600-luvun alussa. 
Jo 1650-luvulla jul-
kaistiin tuohtuneita 
kommentteja siitä, 
kuinka puiden ym-
pärillä kirmaaminen 
ja laulanta oli las-
ten leikkiä pyhänä 
päivänä, eikä lain-
kaan soveliasta. Sa-
maa kritiikkiä puu 
sai myös rantautu-
essaan Suomeen. 
Ikivihreän kasvin 
kritiikki jatkuikin 
vuosisatoja pohjoi-

sessa maassamme, 
kunnes kansakoulu 
kuusijuhlineen toi 
sen kaikkien kan-
sanluokkien eteen 
ja samalla kiinteäksi 
osaksi jouluperintei-
siimme.

Kuusi muutti pe-
rinteisen jouluko-
din ulkomuodon, se 
täytti oleskeluhuo-
neen tuoksullaan ja 
oksansa kynttilöillä. 
Joulukuusten ran-
tautuminen yleiseen 
käyttöön synnytti 
jouluisten tulipalojen 
perinteen. Kuusen 
kynttilät ja kuivat ol-
jet olivat yhdistelmä, 
johon jopa valtioval-
ta antoi kehotuksia. 

Suomalainen joulu 
kadotti ensin olkensa 
lattioilta ja tulipalo-
jen ensimmäisen aal-
lon laannuttua myös 
kynttilänsä kuusten-
sa oksilta, jotka vaih-
tuivat sähköisiksi jo 
1950-luvulla.

Vuosisadan alus-
sa kuusenkoristeina 
käytettiin omenia, 
leivonnaisia, kon-
vehteja ja muita 
pikku herkkuja. Lat-
vatähtikin on viime 
vuosisadan alussa 
ollut sangen yleinen. 
Myöhemmin koris-
teiksi tehtiin pape-
rista leikeltyjä kuvia, 
paperinauhoja ja lip-
puja. j

OlkikoristeetR
akas him-
m e l i m m e 
oli kuulu-

nut moniin eri juh-
lallisuuksiin, mutta 
on löytänyt pysyvän 
paikkansa joulus-
ta. Se on olkipukin 
kanssa vanhimpia 
pohjoismaalaisia ko-
risteita. Himmeleitä 
valmistettiin jo paka-

nallisinakin aikoina 
takaamaan tulevaa 
satoa, vuosisatojen 
saatossa himmelit 
ovat kuitenkin yksin-
kertaistuneet ja pie-
nentyneet. Niitä ko-
risteltiin aikoinaan 
värikkäin kankain, 

langoin ja paperein, 
mutta nuo ajat elävät 
enää kirjoitetuissa si-
vuhuomioissa.

Himmelien val-
mistus oli joulun-
alusajan askareita, 
erityisesti tytöillä. 
Olkikoristeita punot-
tiin saunan jälki-
löylyissä, olkien py-
syessä taipuisampina 
kevyessä kosteudes-
sa. 

Itsenäistymisen 
jälkeen haluttiin nos-
taa omia perinteitä 
esille kansallisaatteen 
nimissä. Tuomaan-
ristejä valmistettiin 
aikoinaan vain Korp-
poossa. Sen ainutlaa-
tuisuuden vuoksi se 
nostettiin himmelin 
kanssa, valtiollisella 
päätöksellä perintei-
siksi suomalaisiksi 
joulukoristeiksi. j

JOULUPUUT

T
a v a l l i s e t 
p o l t t opuut 
eivät riittä-

neet jouluaattona. 
Poltettavia puita tuli 
olla seitsemää eri laa-
tua, jokaisella puulla 
on omat ominaisuu-
tensa. Niiden ener-
giat lähtivät liikkeelle 
poltettaessa ja antoi-
vat voimansa tuvassa 
olijoille. Ne antoivat 
rohkeutta tai tarjo-

sivat suojelusta niin 
noidilta kuin rutol-
takin. 

Jouluillaksi oli 
hankittava suuri 
puupölli, jouluhalko. 
Sitä ei saanut kui-
tenkaan ostaa, vaan 
se piti saada lahjaksi 
tai hakea itse. Halon 
tuli olla mahdolli-
simman suuri, joten 
sen hankkiminen oli 
vaivalloinen operaa-

tio johon vaadittiin 
useampi käsipari.

Itse halon sytyttä-
minen oli myös pit-
källinen rituaali. Ko-
vaa puuta yritettiin 
saada palamaan puu-
tikulla iskemällä ker-
ta toisensa jälkeen. 
Näin sytyttämällä 
halko palaisi koko 
joulunajan ja antaisi 
rauhan tupaan. Niin 
kauan kuin halko 
paloi, ei saanut tehdä 
töitä, eikä mielellään 
ajatellakaan niitä. j

Joulupallot

S
a k s a s s a 
alettiin jo 
1500- luvun 

lopulla valmistaa la-
sihelmiä ja tinaukko-
ja kuusenkoristeiksi. 
Pian lasia alettiin 
puhaltamaan valmii-
siin muotteihin, joilla 
saatiin kauniita ja yk-
sityiskohtaisia koris-
teita, suosituimpina 
erilaiset hedelmät ja 
pähkinät. Kuusenpal-
lojen hohtava hopea-
kerros on myöhem-
pää perua, tekniikka 
kehitettiin 1850-lu-
vulla. 

Tekniikoiden ke-

hittymiselle oli tar-
vetta. Saksalaiset ko-
risteet olivat saaneet 
suuren suosion ja 
kilpailu joulumark-
kinoilla kävi tiukaksi. 
Kuningatar Viktoria 
rakastui vuonna 1832 
joulukuusenkoris-
teisiin ja koristeel-
lisesta kuusesta tuli 
jokavuotinen näky 
Englannin hovissa. 
Paikalliset lehdet 
pääsivät ihastele-
maan kuusta ja kuin 
yhdessä yössä saksa-
lainen joulupalloteol-
lisuus oli valloittanut 
koko Euroopan. j

k
K

uusi kantaa 
mu k ana an 
t a r i n a a 

Martti Lutherista, 
joka haki myrskyn 
keskellä suojaa havu-
puun alta. Suojaa an-
tanut puu muistutti 
herran varjeluksesta 
ja kuusi pääsi kristil-
liseen perinteeseen. 
Myös kuusenkynt-
tilöiden kerrotaan 
syntyneen Lutherin 
toiveesta, tämän ihas-
teltua tähtitaivaan 
pilkettä kuusimetsäs-
sä. 
Todellisuudessa Lut-
her ei kuitenkaan 

ollut joulun ylin ystä-
vä, vaan pyrki kieltä-
mään joulun, nähden 
sen harhautuksena 
kristillisyyden sano-
masta kaikkine pa-
kanallisine tapoineen 
ja juhlallisuuksineen. 

Hän kuitenkin tuli 
toisiin aatoksiin, 
kun kiellot eivät on-
nistuneet ja joutui 
huomaamaan joulun 
juurtuneen kiinte-
äksi osaksi ihmisten 
elämää. Juhlalla oli 

kuitenkin kristillinen 
tausta, jonka ihmiset 
myös muistivat. Lut-
herkin lopulta päätti 
antaa protestanttien 
nauttia sahtinsa kuu-
sen kanssa. j

Martti Luther
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Joulupukin MATKA

K
ekripukis-
ta tapanin-
p u k i k s i , 

t a p a n i n p u k i s t a 
nuuttipukiksi ja 
ra i t t ius l i ikkeen 
saatua otteen sää-
tyläiskulttuuris-
ta, joulupukiksi. 
Kekri-pukin matka 
kaikkien rakasta-
maksi punanutuk-
si vei toista sataa 
vuotta ja vaati 
kokonaan uuden 
mantereen valloi-
tuksen, hollanti-
laisia siirtolaisia, 
italialaisia pyhi-
myksiä ja puritaa-
neja levittämään 
sanaa pakanallisis-
ta saduista, jotka 
kiehtoivat lapsen-
mielisiä.

Pukkimme ta-
rina kietoutuu 

pyhään Nikola-
ukseen, lasten ja 
merenkulkijoiden 
suojelupyhimyk-
seen. Nikolauk-
sen tarina kertoo 
hyväsydämises-
tä piispasta joka 
auttoi köyhiä ja 
lapsia. Yön pi-
meydessä Nikola-
uksen kerrotaan 
käyneen viskele-
mässä kolikko-
pusseja ikkunoista 
ja antaneen näin 
kanssaihmisilleen 
mahdollisuuden 
parempaan elä-
mään. Tarinoita 
ja kertomuksia on 
lukuisia ja ne jat-
kuvat kauan Niko-
lauksen kuoleman 
sekä hautaamisen 
jälkeen. 

Uskonpuhdis-

tuksen yhteydes-
sä katolilaiseksi 
mielletty Pyhä Ni-
kolaus korvattiin 
monissa tarinoissa 
sekä kertomuksis-
sa yksinkertaisesti 
joulu-ukolla. Piis-
pan hiippa leik-
kaantui kuvastosta 
pois ja tilalle tuli 
lyhyempi ja sui-
pompi versio.

Nykyisen muo-
tonsa joulupuk-
kimme sai vas-
ta siirtolaisten 
asuttaessa uuden 
mantereen rannik-
koseutuja. Hol-
lantilaisten juhli-
ma Nikolauksen 
päivän aatto, San 
Klaas, herätti jou-
lumieltä ja laulut 
nukkuvia kyläläi-
siä uuden englan-

nin kaupungeissa. 
Laulu, riemu ja 
Nikolauksen mu-
kaisesti lahjojen 
vaihto herättivät 
närää puritaanisis-
sa piireissä, joiden 
mukaan joulua 
tuli odottaa har-
taasti Vapahtaja 
mielessä. Ankara 
vastustus herätti 
laajemman mie-
lenkiinnon ja San 
Klaas oli tullut jää-
däkseen jouluun 
nimenä. Tarinat 
San Klaasista ja 
Nikolauksesta he-
rättivät vastakai-
kua runoilijoissa, 
joulupukki alkoi 
elämään omaa ar-
keaan tarina siker-
missä ja loruissa. j

Korvatunturilla
V

u o n n a 
1927 Mar-
kus-sedän 

lastentunti paljasti 
joulupukin asuvan 
Korvatunturilla ja 
pitävän siellä ope-
ratiivista keskus-
taan. Vuoden 1928 
kevättalvi kuluikin 
muuttopuuhissa, 
kun porotokat ja 
kotitontut siirsi-
vät majapaikkansa 
Korvatunturi l le 
ihmisten asumuk-
sien luota ja loivat 
omat ammattiliit-
tonsa. Kotitontut 
siirtyivät tarkkai-
lutehtäviin, riihi-
tontut kirjanpi-
toon, saunatontut 
teollisen tuotan-
non pariin ja myl-
lytontut järjestivät 
logistiikkapalve-
lut. Tontut siirtyi-
vät hyvistä teoista 
ja huolehtimisesta 
palkitsemaan ja 
tarkkailemaan.

Aikoinaan us-
kottiin jokaisessa 
talossa asuvan pie-
nen hahmon, joka 
suojeli tilaa ja sen 
asukkaita. Pienen, 
parrakkaan hah-
mon nähtiin viilet-
tävän milloin mis-
säkin. Kutsuttiin 

häntä tontuksi tai 
maahiseksi, on hä-
nestä kerrottu tari-
noita siitä lähtien 
kun tiloja alettiin 
raivata ja viljelyk-
siä kasvattaa.

T o n t t u - u k k o 
pitää puurosta ja 
oluesta ja sitä tulee-
kin tarjoilla hänelle 
joka torstai ympäri 
vuoden. Tonttujen 
ravinnonsaannista 
tulee pitää huol-
ta, sillä nälkäisi-
nä ja janoisina ne 
saattavat ärtyä 
pahansuoviksi ja 
aiheuttaa sekasot-
kua pihassa kuin 
liiterissä, jopa va-
hingoittaa talon 
eläimiä.

Tonttujen luon-
ne rauhoittui ja ul-
koasukin vakiintui 
ruotsalaisen talon-
pojan pyhäasustei-
siin postikorttien 
yleistymisen jäl-
keen. Ruotsalai-
sen kuvataiteilijan 
Jenny Nyströmin 
korttiaiheet antoi-
vat tontuille niiden 
nykyisen ulko-
muodon ja uudem-
mat kertomukset 
silittivät tonttujen 
käytöksestä rosoi-
simmat kulmat. j

Jouluvuohen tarina
M

aailmal-
la jou-
lupukki 

tunnetaan pyhänä 
Klausina tai Ni-
kolaina, Ruotsissa 
Joulu-ukkona ja 
idässä Pakkasuk-
kona, meille hän on 
rakas, vanha puk-
ki. Nimen tarina 
juontaa joulu-ukon 
maasta, jossa en-
nen lasten siisteyttä 
ja hyvänsuopuutta 
vahtimassa kävi oi-
kea vuohipukki.

Kerrotaan, että 
jouluvuohi seisoi 
lumisilla pelloilla 
hiljaa tarkkaillen, 
yön hämärissä ka-
vion jälkiä painui 
pehmeään nuoska-
lumeen tupien va-
loa loistavien ikku-
noiden alle, joiden 
takana jouluvalmis-
teluja suoritettiin. 
Vuohi vahti, että 

kaikki oli kunnossa 
tuvissa ja navetois-
sa. Vuohi keskittyi 
erityisesti siihen, 
olivatko lapset ol-
leet kilttejä joulun 
alla ja osallistuivat-
ko nämä jouluval-
misteluihin.

Jouluvuohi tuli 
vieraisille taloon 
v a r o i t t a m a t t a . 
Useimmiten vuo-
hen alla oli pai-
kallista nuorisoa, 
joka oli noennut 
naamansa ja kisko-
nut sitä peittämään 
vielä vuohi naama-
rinkin. Selkäpuoli 
oli peitettynä nuh-
ruisella peitolla 
tai satunnaisella 
turkiksella. Sisään 
kontatessaan toi-
vottivat ”iltaa tu-
paan” ja kyselivät 
”onko täällä kilttejä 
lapsia?”.

Vuohipukki teki 

t u p a a n 
t u l t u a a n 
tarkastus-
kierroksen. 
Se tarkis-
ti onko 
tarpeeksi 
polttopui-
ta tuotuna 
sisälle ja 
oliko vettä käyty 
hakemassa niin, 
että se riitti pyhien 
yli. Sen jälkeen tar-
kastettiin olivatko 
kaikki peseytyneet, 
niin lapset kuin 
aikuisetkin, kurk-
kaamalla korvan 
taa oliko siellä li-
kaa. Pukkia voitiin 
myös mielistellä 
tarjoamalla tälle 
syyssadosta tehty-
jä olkipukkeja, jol-
loin se saattoi yltyä 
myötämieliseksi ja 
lupailla talolle hy-
vää viljasatoa tule-
valle vuodelle. 

Lapset tieten-
kin olivat aivan 
kauhuissaan kun 
konttaava, ma-
talalta muriseva 
hahmo kammotta-
vine naamoineen 
tuli vääntelemään 
korvalehtiä. Ja voi 
sitä riemun mää-
rää kun vuohipuk-
ki viimein siirtyi 
kahdelle jalalle 
noustuaan Nuutin 
päivään, ja kotei-
hin saapui aattoisin 
lempeämpi, puna-
nuttuinen vieras. j
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Antin ja Annan jouluA
ntin päivä, 
m a r r a s -
kuun vii-

meinen, on tuonut 
mukanaan joulun 
odotuksen. Ku-
ten sanonta ker-
too ”Antti joulut 
alottaa, Tuomas 
tupaan taluttaa”. 
Ensimmäiset var-
sinaiset jouluval-
mistelut aloitettiin, 
ohria ja ruista kan-
nettiin sisään, jotta 
maltturit voisivat 
käydä valmista-
maan maltaita. 
Katsottiin kuntoon 
halkopinot ja val-
misteltiin tulevaa. 
Täyteltiin vesisaa-
vit, etsittiin lämpi-
mämmät vaatteet 
ja järjesteltiin tu-
paa.

Antin päivää 

pidettiin ankaran 
tuulisena ja tai-
tekohtana vielä 
kylmempiin ke-
leihin. Luntakin 
oli usein satanut 
jo sen verran, että 
reellä päästiin mat-
kaamaan lyhyitä 
matkoja, vaikka 
talvi ei kaikkia tai-
paleita vielä ollut 
tavoittanut. An-
tin päivänä talven 
alkavaa koleutta 
otettiin kuitenkin 
ilolla vastaan ja 
varastoista etsit-
tiin sitä kaikkein 
lämpimintä päälle 
pistettäväksi.

Antin päivä läm-
pöisineen tarkoitti 
myös sydäntalven 

saapumista ja sa-
malla jouluvalmis-
telujen alkamista. 
Kalastajille Antti 
toimi talvikalastus-
kauden aloittajana, 
jolloin uskallettiin 
jo useinmiten jäil-
le. Antin pakkaset 
ennustivat lauhaa 
talvea. Selkeä sää 
puolestaan kertoi 
tulevan talven se-

län olevan tasais-
ta, mutta pilvinen 
puolestaan lupaili 
vaihtelevia kelejä.

A
nnan päi-
vä on kir-
kollisessa 

kalenterissa neit-
syt Marian äidin, 
Annan juhla. An-
nasta alkoi joulun 
odotus, vielä muu-
tama viikko niin 

olisi juhlan aika. 
Tupaan rahdattiin 
höyläpenkkejä tai 
muita tykötarpei-
ta. Illan tullen alkoi 
stooleja ja leikkivä-
lineitä valmistua, 
niin kuusen alle 
kuin myyntiin.

Annan päivä 
oli joulun suurin 
pesupäivä, silloin 
piti suorittaa jou-
lupesut vaatteille, 
jotta ne olisivat 
valkeina ja puhtai-
na joulunpyhinä. 
Se oli myös joulun-
alusajan suurin lei-
vontapäivä. Kui-
vakakut ja piparit 
valmistuivat sekä 
kuivakalat oli lai-
tettava likoamaan, 

jotta lipeäkala saa-
taisiin valmistu-
maan ajallaan.

Aatto oli ruo-
kajuhla, jossa 
pöydät notkuvat 
joulun herkkuja. 
Annan päivänä 
leivottiin hyvin 
säilyviä mauste- ja 
hedelmäkakkuja 
valmiiksi aattoa 
varten hyvissä 
ajoin. Esimerkiksi 
taatelikakkujen tu-
lee antaa tekeytyä 
pitkään, jotta ne 
olisivat parhaim-
millaan. Samalla 
leivottiin kaikki 
joulun päiviksi 
tarvittavat leivät ja 
olut laitettiin käy-
mään. Joululeiväl-
lä oli kunniapaik-
ka juhlapöydän 
päässä. j

JoululahJoJen maailma

S
uomessa varhaisimmat tiedot joululahjoista on kirjat-
tu vasta 1800-luvun alkupuolella kartanoista. Lahjoja 
annettiin perhepiirissä ja ne olivat pääsääntöisesti itse 

valmistettuja esineitä tai vaatteita. Lahja perinne kantautuu 
naapuristamme, jossa tapana oli käydä kolkuttamassa oveen 
ja viskata paketti tuvan sisälle ennen kuin isäntäväki näki 
kuka ovella oli käynyt.

Joulun lahjat olivat aikoinaan pääasiallisesti vaatteita. Juh-
lan merkkinä oli jo kekrin aikoina ollut uuden päälle pan-
tavan lahjoittaminen. Monet muistelivatkin, nykyjoulusta 
poiketen, ettei joulu tuntunut miltään ilman uusia pyhävaat-
teita. Lahjaperinteet ja kasvanut tavaramäärä, jota jouluisin 
jaettiin, toi mukanaan paheksuntaa ja muminaa joulun sano-
man unohtamisesta. Tämä oli kuitenkin merkki kasvaneesta 
elintasosta, säätyläiskodeissakin alkoi olla varaa juhlia jou-
lua täysin rinnoin. 

1800-luvulla lelut olivat harvinaisia ylellisyystavaroita. 
Vielä 1950-luvullakin käpylehmät olivat leikki-ikäisten aktii-
vikäytössä, vaikka puuautot ja nuket olivat tulleet saataville 
jo vuosisadan alkupuolella. Lelut olivat pääosin itse tehtyjä, 
puusta tai kankaasta. Lelujen maailmaan uudet muotivir-
taukset kantautuivat nopeammin kuin kansan keskuuteen. 
Kun kylänraiteilla ajeli vain satunnaisia autoja, olivat puu-
autot jo täyttäneet lelulaatikoita vuosia. j

Joulukortit
E

n s i m m ä i -
nen painettu 
joulukort t i 

valmistettiin Eng-
lannissa vuonna 
1843. Henry Cole 
-niminen herra 
tuskaili joulun alla 
perinteiden pakot-
tavaa velvollisuut-
ta. Jouluna ja uute-
na vuotena kun 
oli tapana lähettää 
kirjeitä tutuille ja 
perheen jäsenille. 
Niiden kirjoittami-
nen verotti kuiten-
kin aikaa. 

Cole otti yhteyttä 
John Callcott Hors-
ley -nimiseen tai-
teilijaan ja palkkasi 
tämän tekemään it-
selleen kortin, jossa 
toivotettaisiin niin 
joulu- kuin uuden-
vuodentervehdyk-
set. Pian hänelle 
toimitettiin toista-
tuhatta postikorttia. 
Painatus ja posti-
tus olivat tehneet 
varakkaan miehen 

tilitietoihin 
ikävän loven, 

joten Cole ko-
keili antaa osan 
korteista jälleen-
myyntiin. Suurek-
si yllätykseksi ne 
katosivat nopeasti 
hyllyiltä. 

Kortti, jossa oli 
muutama hassu 
sana ja jouluinen 
tervehdys herätti 
närkästystä. Kirjei-
siin tottuneet piti-
vät sitä persoonat-
tomana ja muut 
paheksuivat kuvas-
sa olleita joulumal-
joja kohottavia lap-
sia. Kohu korteista 
tavoitti päivälehdet 
ja tieto kiiri kaikki-
en korville. Seuraa-
vana jouluna kort-
teja oli myynnissä 
kaikkialla saarival-
tiossa.

Joulukortit le-
visivät Saksaan 
1860-luvulla. Maas-
sa syntyi pian 
kilpaileva joulu-
korttiteollisuus ja 
valtava hintakilpai-
lu. Saksassa kortti-

en pohjat kuvineen 
painettiin ja toimi-
tettiin eri maihin, 
joissa alihankkijat 
vastasivat maakoh-
taisten tekstien pai-
natuksesta. Uudet 
markkinat valjasti-
vat paljon taiteili-
joita kuvittamaan ja 
satuilemaan. Mm. 
Jenny Nyström loi 
post ikort t ikuvi-
tuksellaan nyky-
aikaisen tontun ja 
Martta Wendelin 
suomalaisen perin-
nejoulun. 

Vanhin säilynyt 
Suomessa lähetetty 
joulukortti on vuo-
delta 1871. Postis-
sa kortit eriteltiin 
omaksi osiokseen 
vasta vuonna 1882, 
jolloin kerrotaan 
200.000 kortin liik-
kuneen ja joista 
noin puolet olivat 
joulukortteja. Kort-
tien suosio kasvoi 
nopeasti ja jo vuon-
na 1905 posti kuljet-
ti noin 2,7 miljoo-
naa joulukorttia. j
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Joulupostimerkit

P
o h j o i s -
m a i s -
sa levisi 

1900-luvun alussa 
joulumerkkiaate. 
Tanskalaisen pos-
timestarin innoit-
tamana aloitettiin 
postimerkkien ja 
–korttien sesonki-
aikaan hyvänteke-
väisyyskampanja, 
jolla kerättiin varo-
ja vaikeasti sairai-
den lasten hyväksi, 

erityisesti tuberku-
loosia sairastavien 
lasten hoitoon.

E n s i m m ä i n e n 
varsinainen jou-
lumerkki ilmestyi 
Suomessa vuonna 
1912. Tätä ennen, 
vuodesta 1908 oli 
julkaistu jouluksi 
hyväntekeväisyys 
postimerkkejä niin 
keuhkosairaiden 
kuin tuberkuloosi-
potilaiden hyväk-

si. Joulumerkkien 
tuotoilla perustet-
tiin muun muassa 
hoitokoteja tu-
berkuloosia sai-
rastavien lapsille. 
Myöhemmin va-
roja on ohjattu ast-
maattisten lasten 
kuntoutukseen ja 
tuberkuloosin vas-
tustamiseen myös 
kehitysmaissa. j

Joululeipä
J

ouluksi lei-
vottiin yksi 
varsinainen 

joululeipä, jonka 
kerrotaan olleen 
usein jopa niin iso, 
että sen uunista 
pois ottamiseen 
tarvittiin kaksi lei-
pälapiota. Leipään 
leivottiin vierre 
jouluoluen mal-
tailla, jotka saatiin 
sahdin valmistuk-
sen sivussa.

Joululeipä ase-
tettiin pöydän 
päätyyn, useim-
miten pienempi-
en leipien päälle. 
Joululeivän päälle 
oli tapana koota 
muut jouluksi lei-
votut leivät. Jou-
luleivän tuli olla 
koskemattomana 
koko joulun pyhät, 
muutoin huono 
onni perisi tilukset 
ja nälkä olisi ainai-
nen vieras. Kun 
syötävistä leivis-
tä tippui murenia 

pöydälle, nekin 
tuli hyvän onnen 
takaamiseksi sii-
vota talteen joulu-
leivän alle.

Joulun jälkeen-
kään leipää ei saa-
nut syödä. Se lai-
tettiin joulunajan 
jälkeen aittaan, jos-
sa sitä säilytettiin 
pitkälle kevääseen. 
Leivän säilyttämi-
sellä ajateltiin ta-
kaavan niin karja-
onnea kuin tulevaa 
satoa. Joululeivän 
keväinen käyttö 
vaihteli paikka-
kunnasta riippuen, 
toisaalle leipä kai-
vettiin esille Yrjön 
päivänä ja syötet-
tiin laitumilleen 
vapautetulle kar-
jalle, kun taas toi-
saalla karjaonnea 
pyrittiin varmista-
maan syöttämällä 
pitkien kuukausi-
en aikana homeh-
tunut leipä paime-
nille. j

Joulukukat

E
nsimmäinen 
tuontikukka 
jouluumme 

oli punainen tulp-
paani. Eurooppa-
lainen tuontikasvi 
oli kaunis, mutta 
myös käytännölli-
nen. Tulppaanien 
sipuleita käytettiin 
Keski-Euroopassa 
toisen maailman-
sodan aikana ylei-
sesti ruokana. Ker-
rotaan jopa, että 
jokainen saksalai-
nen tuohon aikaan 
tunsi tulppaanin 
sipulin maun.

Hyasinttien ensi 
kosketus jouluum-
me tapahtui kui-
tenkin jo Helsin-
gissä vuonna 1879, 
jolloin kukkiva, 
pieni ja vaalean-
punainen hyasintti 
nostettiin paikalli-

sen kukkakaupan 
ikkunaan. Kaunis 
ja tuoksuaan var-
tioiva kukka oli ilo 
silmälle pimeyden 
vallitessa ja väri-
loiston jäädessä 
kuusen koristei-
siin.

Joulutähti on 
Suomen suosituin 
joulukukka. Jopa 
kaksi kolmasosaa 
k o t i t a l o u k s i s t a 
hankkii sen vuo-
sittain. Joulutähti 
liittyi perinteiseen 
kukkakavalkadiin 
niinkin myöhään 
kuin 1960-luvulla, 
vaikka Yhdysval-
loissa se oli ottanut 
asemansa joulu-
pöydästä jo vuosi-
sadan alkupuolella 
Meksikon silloisen 
suur lähe t t i l ään 
J.R. Poinsettin tuo-

dessa kukkia mu-
kanaan kaikkialle 
minne menikin. 12. 
joulukuuta onkin 
hänen kuolinpäi-
vänsä muistolle 
pyhitetty joulutäh-
den päiväksi.

Jouluruusu on 
ollut keskitalven 
juhlassa mukana 
vuosituhansia, se 
on ponnistanut ka-
rusta maasta ja lu-
men alta esille tar-
mokkaasti. Se on 
ollut kansanparan-
tajien keskuudessa 
suosittu raaka-ai-
ne. Siitä valmistet-
tavilla uutteilla on 
häädetty niin si-
säloisia, täitä kuin 
kirppujakin. j

Joululehdet

J
o u l u l e h t i ä 
on julkaistu 
1880-luvulta 

alkaen. Alkuvuo-
sina lehdet olivat 
hyvin kristillisiä si-
sältäen kansanva-
listusta ja moraa-
liopetusta. Monet 
lehdet suunnattiin 
erityisesti lapsille 
ja nuorille, mutta 
myös aikuisille ja 
tietyille väestöryh-
mille julkaistiin 
joululukemista. 

Lehdet olivat 
joko kaupallisia 
hankkeita tai jou-
lun hengessä niil-
lä kerättiin rahaa 
hyvään tarkoituk-
seen. Lehtien myy-
jät saivat myös 
kaivattuja tuloja. 
Taiteilijoiden ja 
kirjailijoiden kesä-
palkka muodostui 
usein joululehtien 
tarinoiden ja kuvi-
tuksen tekemises-
tä. j

Lipeäkalaa

T
arinat ker-
tovat lipeä-
kalan synty-

neen viikinkiaikana. 
Kalastajakylä oli 
joutunut hyökkäyk-
sen kohteeksi ja tuli 
tuhosi kaiken mihin 
ryöstäjät eivät olleet 
koskeneet. Kallis-
arvoiset kuivatut 
kalat hautautuivat 
asuinsijojen tuh-
kaan. Hyökkääjiltä 
pakenemaan on-
nistuneet kyläläiset 

palasivat rankan sa-
teen keskellä katso-
maan tuhoa. Ainoat 
syötäväksi kelpaa-
vat jotka löytyivät, 
olivat tuhkaan hau-
tautuneet kalat, joita 
sade piiskasi. Hädän 
hetkellä he ottivat 
kalat ja laittoivat ne 
kiehumaan. Hävi-
tyksen keskellä pil-
kahti toivon kipinä; 
kalasta oli tullut hy-
vin pehmeää ja hy-
vän makuista. j
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Hyvä Tuomas joulun tuopi...T
u o m a a n a 
s u o r i t e t -
tiin suur-

siivous, koko talo 
pestiin, levitettiin 
puhtaat liinat ja 
jopa lattialankut 
hangattiin uuden-
karheiksi hiekalla.  
Samalla suoritet-
tiin viimeiset lei-
pomiset joulukak-
kojen muodossa, 
joiden kanssa oli 
tarvinnut odottaa, 
etteivät ne aivan 
kuivuisi joulupäi-
vään mennessä. 
Kakot tehtiin ohra-
jauhoista käyttäen 
liemenä piimää tai 
muuta hapanmai-
toa, jos sitä suinkin 
riitti. Askareiden 

jälkeen saunot-
tiin pitkän kaavan 
kautta, jotta työn-
raatajatkin saatiin 
siistittyä joulukun-
toon.

Vanhan sanon-
nan mukaan Tuo-
maana saa alkaa 
juomaan. Iltapuh-
teina siirrettiin 
Annana pantu 
olut tynnyreihin 
ja samalla joudut-
tiin tietenkin tes-
tailemaan juoman 
laatua, mielellään 
jokaisesta erästä, 
jotta oltaisiin oi-
kein varmoja laa-
dusta. 

Tuomaan päi-
väksi kaikkien 
perustöiden tuli 

oltua tehtynä, 
muun muassa pui-
den pilkottuina ja 
sisälle tuotuina, 
sillä Tuomaksesta 
alkoi joulurauha, 
jonka aikana ei 
saanut töitä tehdä. 
Tauko työnteosta 
jatkui aina Nuutin 
päivään saakka. 
Jossain perinteis-
sä Tuomaana oli 
tapana sytyttää 
myös jouluhalko, 
jonka palaessa ei 
töitä saanut tehdä 
päiviin katsomatta.

Köyhäin apua ja 
joulualmuja
Tuomas joulun 
tuopi ja myös 
joulumarkkinat . 

Suuremmat kylät 
täyttyivät kansan-
paljoudesta ih-
misten saapuessa 
kaukaakin myy-
mään tavaroitaan. 
Väkijoukon seassa 
saapuivat kaupun-
keihin myös kul-
makunnan köyhät. 
Kelkka perässä ja 
kerjuupussi kaina-
lossa kulki ukkoa 
ja akkaa. Hyvä 
Tuomas esiintyikin 
porvariskodeissa 
jouluisena vero-
herrana, jonka vie-
railua eivät patruu-
nat ja paronit aivan 

suopeina katsel-
leet, vaikka hyvin 
ymmärsivät miksi 
Tuomaana joulu 
piti tuoda myös 
huonompiosaisille. 

Isoissa porva-
riskodeissa olikin 
Annan päivästä 
saakka valmistau-
duttu Tuomaan 
markkinoihin ja 
resuisiin kierteli-
jöihin. Kolmatta 
säkkiä jauhoja oli 
muutettu limpuik-
si, ylimääräinen 
lehmä oli laitettu 
teuraalle ja ryynejä 
oli kellarissa odot-

tamassa Tuomasta 
ottamaan omansa. 

Samoin kuin 
kekrinä, vieraan-
varaisuudella ja 
anteliaisuudella 
haluttiin taata tu-
levankin vuoden 
hyvä onni ja me-
nestys. Tässä ei 
maamiesten kiitol-
lisuutta lahjuksista 
myöskään pitänyt 
väheksymän, sillä 
anteliaan tilallisen 
pelloille riittikin 
usein enemmän 
apukäsiä toukotöi-
den alkaessa. j

Jouluaatto pitkä on...

A
a m u v a r -
h a i s e l l a , 
kellon lyö-

dessä vasta toista 
tuntiaan, ensim-
mäinen nousi ylös 
viemään hevosille 
aamuista apetta ja 
valmisti reet mat-

kaa varten. Sen jäl-
keen vielä muutoin 
nukkuvaan tupaan 
sytytettiin päreet 
palamaan ja toivot-
tamaan heräilijät 
valolla uuteen aa-
muun. 

Miesväki patis-

tettiin ylös ja ulos 
keskitalven sarasta-
vaan aamuun, hei-
dän tuli hakea aina-
kin kaksi kuormaa 
heinää. Ajomatkoi-
hin kuului railakas 
laulu kun naapu-
rustostakin oltiin 
heinänhakureis-
sussa. Hevosten ja 
miesten kilisevä ja 
laulava kulkue ajoi 
kylänraitin kautta 
herättämässä vii-
meisetkin uinujat. 

Illan tuloa jou-
dutettiin leikein ja 
pelein, joilla koe-
teltiin niin voimia 
kuin ketteryyttä. 
Kun tuli aika kat-
taa pöytä, vaari 
haki sahdin ja sen 
jälkeen naisväki 
ryhtyi kattamaan 
ruokia. Jokaiselle 
tuotiin puulauta-
nen ja lusikka. 

Joku aloitti vei-
suun ja hartaan 
laulun tauottua tuli 
aika siunata ruoka. 
Lapset laitettiin lä-
pituoleihin ja käsiin 
annettiin voileivät 
ja sahtia. Vasta sen 

jälkeen sahtituop-
pi laitettiin kier-
tämään pöytää, 
jotta perheen pie-
nimmillekin riittäi-
si juotavaa.  

Ruokailu aloi-
tettiin ottamalla 
kakkoa sekä jou-
lujuustoja. Sitten 
siirryttiin tukevam-
paan, palvattuun 
lihaan ja peruna-
looraan sekä sian-
jalkaan. Tapana oli 
ottaa kalaryypyt 
aterian päätteeksi, 
vaikkei kalaa olisi-
kaan. 

Aterian jälkeen 
sahtituoppi kiersi 
pöydässä ja jaettiin 
virsikirjat. Kaikki 
jouluvirret veisat-
tiin yhtämittaa sah-
tituopin kiertäessä 
laulajien kurkkuja 
kostuttamassa. Pe-
räpenkille oli tuo 
töröämpärillinen 
sahtia, josta tuop-
pia täytettiin, jottei 
ulkoa asti tarvinnut 
lisää hakea. Lop-
puilta meni oljilla 
makoillessa ja ruo-
kaa sulatellessa, 
rauhattomimmat 
saattoivat jotain 
leikkiäkin. j

J
oulun hil-
jentyminen 
loppui Tapa-

ninpäivänä, jolloin 
lapset saivat lähteä 
laskemaan mäkeä 
ja leikkimään va-
paasti. Tapanin-
päivän perintei-
siin on kuulunut 
nuorten yhteen ko-
koontumiset sekä 
rekiajelut perhepii-
rissä. 

Tapanina oli 
lupa meluta ja 
temmeltää joulun 
hiljentymisen jäl-
keen. Tapaninpäi-
vä onkin kuulunut 
nuorisolle. Joissain 
taloissa kävivät 
myös tapaninpo-
jat, eli pukki, mur-
jaani, kuningas 
sekä kaksi sotilas-
ta. Laulun palkki-
ona oli useimmiten 
kiitosryypyt ja pa-
lat kakonpytkyä.

Rekiajelut olivat 
suurta hupia, mut-
ta niillä oli van-
hempia perinteitä 

taustallaan. Joulun 
hiljentymisen jäl-
keen oli tapana läh-
teä vierailemaan 
sukulaisten luona 
rekien sisään kää-
riytyneinä. Nuoret 
saivat kuitenkin 
jäädä kotiin ja mo-
net lähtivätkin Ta-
pania ajamaan. 

Aikoinaan, hy-
vää hevosonnea 
tuomaan, Tapani-
na nuoret varsat 
valjastettiin en-
simmäisen kerran 
ja niitä alettiin to-
tuttamaan maail-
maan. Tapanin aja-
minen olikin villiä 
hupia tottumat-
tomien hevosten 
kanssa ja monen 
suvun onni olikin, 
että talvet olivat 
aikoinaan runsas-
lumisia. Kinokset 
pelastivat useita 
henkiä ja varsojen 
kanssa telmiminen 
pääsi jatkumaan 
pienistä vammois-
ta huolimatta. j

Tapanin tarinaa

Tunnelmallista Joulua!
Täten haluamme toivottaa Teille kaikille


